HUUROPZEGGING
U wilt de huur van uw woning of garage beëindigen. Dat moet u schriftelijk aan ons laten weten.
Belangrijk is dat u uw gegevens en de laatste huurdag duidelijk vermeldt. De laatste huurdag mag u
zelf kiezen, zolang het maar een werkdag is. Voor alle huurcontracten geldt een minimale
opzegtermijn van een maand.
Huurt u samen met iemand anders, dan hebben wij van beide personen een handtekening nodig.
Huurt u samen, maar wil slechts één persoon het huurcontract beëindigen, dan is alleen de
handtekening van die persoon voldoende.
Voorletter(s) en achternaam:……………………………………………………………………………….
Straatnaam: ……………………………………………………Huisnummer:…………………. Postcode:
………………. Woonplaats: ……………………………………………………..
Laatste huurdag:

…………………………..............................Dit adres is een: woning / garage

Reden huuropzegging: ……………………………………………………………………………………….
(Als de reden van opzegging overlijden is; wilt u dan een kopie van de overlijdensakte mee sturen?)
Komt de woning vrij?
ja
nee, ik heb woningruil aangevraagd

nee, één van de medehuurders blijft huren. Vul

dan aan de achterkant van dit formulier de gegevens van de medehuurder in.
Veranderingen aangebracht in de woning?
Heeft u veranderingen aangebracht in de woning? Zo ja, welke veranderingen?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Nieuwe adresgegevens
Nieuw adres:

………………………………………………………………………………………

Postcode:

………………. Woonplaats: …………………………………………………….

Telefoon: ………………............. E-mailadres:…………………………………………….. Datum/ per
wanneer: .............……………………………………………………………………………

Contact gegevens (bij overlijden)
Naam contactpersoon

…………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………

Postcode:

………………. Woonplaats: …………………………………………………….

Telefoon:

………………............. E-mailadres:……………………………………………

Asbest:
Talis laat alle woningen van voor 1994 bij mutatie op asbest controleren. Als dat bij uw woning nog
niet is gebeurd, wordt dit nu gedaan bij de controle van uw woning. In een enkel geval kan dit
betekenen dat u niet zelf de vloerafwerking (zoals vloerbedekking, zeil of laminaat) mag
verwijderen.
Uw verhuurconsulent vertelt u hier bij de controle meer over.

Lidmaatschap Accio stopzetten
Als u lid bent van huurdersvereniging Accio, vergeet u dan niet zelf uw lidmaatschap te beëindigen?
Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@hv-accio.nl.
Medehuurder blijft huren
Als één van de medehuurders blijft huren, graag onderstaande gegevens van de medehuurder
invullen:
Naam:

……………………………………………………………………………………….

Telefoon:

……………….................. E-mailadres…………………………………………..

IBAN-nummer:

……………………………………………O Automatische incasso

Handtekening hoofdhuurder:

Handtekening eventuele medehuurder:

..................................................

.....................................................

